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Πλήρης ελαστικοποίηση και επισφάλεια στις εργασιακές σχέσεις µε µαζική εφαρµογή της 

“εκ περιτροπής εργασίας” στον ιδιωτικό τοµέα και της “εφεδρείας” στον δηµόσιο τοµέα. 

Συρρίκνωση του όποιου συστήµατος δηµόσιας υγείας και εκπαίδευσης υπήρχε. ∆ιαρκή 

νέα χαράτσια µέσω των άµεσων και έµµεσων φόρων δηµιουργούν ασφυκτικές συνθήκες 

επιβίωσης για το σύνολο του λαού.

Η περίπτωση της ελληνικής χαλυβουργίας ή αλλιώς ο Μάνεσης λογάριαζε χωρίς τον 

ξενοδόχο…

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο βιοµήχανος Μάνεσης  θεώρησε ότι είχε την ευκαιρία και 

αποφάσισε την επίθεση στα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζόµενων στην Ελληνική 

Χαλυβουργία. Το αφεντικό της Ελληνικής Χαλυβουργίας, αρχικά απέλυσε 34 εργάτες (µέχρι 

την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές οι απολύσεις έφταναν συνολικά τις 74), 

απειλώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι 180.Οι απολύσεις αυτές ήρθαν σαν 

αποτέλεσµα της στάσης της γενικής συνέλευσης των εργατών που απέρριψε την απαίτηση 

της εταιρείας για µείωση του 8ώρου σε 5ωρο µε παράλληλη µείωση των αποδοχών κατά 

40%. Έτσι από τις 31 Οκτώβρη, οι 400 εργάτες της Ελληνικής Χαλυβουργίας έχουν κηρύξει 

απεργία διαρκείας, σταµατώντας την παραγωγή στο εργοστάσιο, το οποίο περιφρουρούν 

µε βάρδιες όλο το 24ωρο. 

Η Ελληνική Χαλυβουργία είναι µία από τις 3 εταιρίες στον κλάδο µε κύκλο εργασιών 227 

εκατοµµύρια ευρώ και αύξηση της παραγωγής κατά 35% τα τελευταία δύο χρόνια. Η 

απεργία ξεκίνησε όταν ο βιοµήχανος Μάνεσης, το αφεντικό της Χαλυβουργίας, απέλυσε 34 

εργάτες, απειλώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι 180. Η εργοδοσία σε συνέχεια της 

τροµοκρατίας της απέλυσε άλλους 16 εργάτες ένα µήνα µετά κάτι που δεν στάθηκε ικανό 

να ανακόψει των αγώνα των εργατών. Πρέπει να τονιστεί ότι το αποτέλεσµα αυτής της 

απεργίας θα επηρεάσει άµεσα και τους υπόλοιπους εργαζοµένους στα εργοστάσια της 

περιοχής και του συγκεκριµένου κλάδου όπου θα επιχειρηθούν ανάλογες αλλαγές στο 

καθεστώς εργασίας. Τα αφεντικά δηλαδή, θα αξιοποιήσουν σε όσο µεγαλύτερο βαθµό 

τους επιτρέψουµε τα αντεργατικά µέτρα που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια. Οι 

εργάτες της Ελληνικής Χαλυβουργίας κάνουν λόγο για την εντατικοποίηση της παραγωγής, 

τα συνεχή εργατικά ατυχήµατα, τα εγκαύµατα που αποτελούν καθηµερινότητα, τον 

συνάδελφό τους που δολοφονήθηκε πέρυσι πάνω στη δουλειά, τα κέρδη που αποκοµίζει ο 

Μάνεσης (227 εκατοµµύρια ευρώ ήταν ο τζίρος το 2010) και δηλώνουν αποφασισµένοι να 

φτάσουν ως το τέλος. 

Απέναντι τους όµως δεν έχουν µόνο την εργοδοσία αλλά ολόκληρο το κρατικό και 

γραφειοκρατικό µηχανισµό. Το υπουργείο και η επιθεώρηση εργασίας τους πιέζουν να 

υπογράψουν συµφωνία για 5ωρο την ίδια ώρα που  τα ΜΜΕ αποσιωπούν τον πολυήµερο 

και σκληρό αγώνα τους. 
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